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Introdución
Esta guía didáctica é unha proposta educativa realizada por Fiare e forma parte do
proxecto de sensibilización O lugar do diñeiro e das finanzas na nosa sociedade e a súa
influencia na Xustiza Económica Global financiado pola Deputación Foral de Biscaia no
marco do programa de concesión de subvencións para a realización de proxectos de
cooperación, sensibilización e educación para o desenvolvemento.
O que se pretende con este material é sensibilizar ao alumnado de 2º de Bacharelato
sobre o papel que os cartos e as finanzas desempeñan na nosa sociedade e a súa
influencia na xustiza económica global, así como sobre a necesidade de atopar
alternativas ao modelo económico tradicional. Este material didáctico está pensado e
deseñado para persoal docente que traballe con alumnado de 2º de Bacharelato.
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1. Xustificación
A educación é o medio máis adecuado para promover a solidariedade, garantir o exercicio
da cidadanía democrática, responsable, libre e crítica, e por iso resulta indispensable para
a constitución de sociedades avanzadas, dinámicas e xustas. Unha boa educación é a
maior riqueza e o principal recurso dun país e a súa cidadanía.
O feito de que a LOE recolla a adquisición da competencia cidadá como un dos
obxectivos máis fundamentais da educación, fai que a formación moral se impoña de
modo transversal ao longo de todas as etapas educativas. Inclúese niso a aprendizaxe de
condutas e valores moi relevantes para a participación en sociedades tan complexas
como a nosa, e, por outro, o fomento dunha reflexión crítica sobre a realidade.
Estas aprendizaxes, a través do exercicio dunha racionalidade de carácter dialogante,
promoven o proceso de madurez moral da persoa nova, favorecendo o seu acceso a un
grado superior de autonomía e de capacidade crítica.
Todo iso xustifica a presenza de unidades didácticas como esta, que pretenden
sensibilizar e formar naqueles trazos tanto da individualidade como da colectividade que
son un obstáculo para o desenvolvemento da xustiza, a liberdade e a igualdade nas
nosas sociedades. Neste caso concreto trátase de educar sobre as consecuencias que
ten para o desenvolvemento dos pobos e sociedades a intermediación financeira e a
existencia de alternativas ao modelo económico tradicional, que pretenden promover un
orden económico e social máis xusto.
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2. Contribución ás competencias básicas
A Lei Orgánica de Educación de 2006 introduce o marco das competencias na definición e
organización do currículo no sistema educativo. O Anexo I do decreto de contidos
mínimos de decembro de 2006 está dedicado a definir as competencias básicas,
describindo cada unha delas e explicando de que maneira as diferentes materias a través
dos ciclos educativos contribúen ao seu desenvolvemento.
Con esta unidade didáctica “Economía: motor de cambio” preténdese contribuír ao
desenvolvemento, directa e fundamentalmente da competencia social e cidadá. Isto é
debido á temática estudada nela: as consecuencias da intermediación financeira na
configuración das sociedades e as alternativas ao modelo económico tradicional, unha
cuestión ética cuxo tratamento fomenta a reflexión persoal do alumnado.
Esta competencia é a que permite comprender a realidade social na que se vive;
cooperar, convivir e exercer unha cidadanía democrática, así como comprometerse con
ela.
A unidade didáctica traballa na elaboración dunha escala de valores propia e persoal
construída de forma reflexiva e crítica.
Desde outra perspectiva tamén a metodoloxía empregada favorece a adquisición da
competencia social e cidadá, dado que se desenvolven dinámicas de traballo en grupo de
tipo colaborativo que facilitan o encontro entre iguais e a cooperación do alumnado de
cara á consecución dun mesmo fin. Xorden así lazos sociais entre eles e refórzase esta
competencia.
Tamén o sistema de traballo utilizado nas aulas promove a competencia para a
autonomía e a iniciativa persoal ao favorecer a toma de posición individual e a súa
defensa en diálogo. Dado que se lle esixe ao alumnado a realización de valoracións e
reflexións individuais, deben ir elaborando a súa visión persoal e, por tanto, modelando a
súa autonomía.
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Outra das competencias que se traballan de forma indirecta é a da comunicación
lingüística. Todo o traballo da unidade baséase na lectura, na redacción, na escoita e na
réplica, traballando a comunicación de modo constante. Así, faise fincapé na importancia
do uso adecuado dos termos e conceptos, enriquecendo á súa vez o léxico do alumnado.
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3. Obxectivos didácticos da unidade
1. Utilizar a perspectiva da ética ao afrontar o tema económico e desenvolver o
pensamento crítico neste ámbito identificando as pautas de consumo que
favorecen a inxustiza,

tomando así consciencia da incidencia das opcións

individuais no espazo público.
2. Coñecer alternativas de intermediación financeira e banca ética valorando
positivamente os intentos por construír sociedades máis xustas a través do uso
responsable do diñeiro e comprendendo a súa necesidade.
3. Comprender a relevancia e o peso que teñen os cartos e o sector financeiro na
configuración das nosas sociedades e a necesidade de afrontalo desde unha
perspectiva ética, entendendo a economía como motor de cambio.
4. Integrarse e cooperar en grupos de traballo, comunicándose de forma eficaz por
medio do diálogo e a participación democrática para acadar obxectivos comúns
intervindo de xeito activo.
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4. Contidos: Economía: motor de cambio
(Conceptuais)
— Economía e ética: responsabilidade individual e social
— Economía alternativa e solidaria
•

Banca Ética e finanzas alternativas

•

Fiare e o Proxecto de Banca Ética

(Procedementais)
— Uso do diálogo argumentado
— Análise crítica da realidade
(Actitudinais)
— Espírito crítico ante a sociedade de consumo
— Responsabilidade persoal ante as situacións de inxustiza e a súa perpetuación ou
transformación
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5. Metodoloxía
A metodoloxía é unha parte fundamental de calquera unidade didáctica, e aínda máis se
cabe no caso dunha unidade coma esta de sensibilización dunha realidade concreta na
que se tratan cuestións éticas porque mediante a escolla das estratexias adecuadas
pódese contribuír desde a propia actividade a establecer unhas relacións máis xustas e
equilibradas entre as persoas, así como a desenvolver a súa capacidade crítica.
As actitudes fórmanse, en parte, a partir da interacción do suxeito co seu ambiente e
apréndense por tanto nos contextos sociais.
A aprendizaxe que leve a cabo o alumnado debe ser significativa, é dicir, os novos
contidos deben relacionarse de modo coherente cos coñecementos que posuían
previamente e a partir de aí estruturaranse os seus esquemas materiais. Para isto a
propia persoa debe desempeñar un papel activo neste proceso.
Para que o alumnado de Bacharelato se sinta motivado os contidos deben relacionarse,
como dixemos, co seu mundo afectivo, debe sentilo positivo, encontrarlle sentido na súa
vida.
Así, co fin de garantir a máxima rendibilidade posíble das sesións e de promover a
autonomía do alumnado, na elaboración da presente unidade didáctica recorreuse a unha
planificación de estratexias de aprendizaxe e actividades tanto teóricas como prácticas
que precisan da súa participación activa.
A seguir faise referencia a algúns dos aspectos máis característicos da metodoloxía
empregada:
•

Agrupamento
Existen diversos modos de agrupamento do alumnado, ben nun único e gran
grupo, ben en pequenos subgrupos. Xa que as dúas teñen as súas vantaxes e a
súa propia utilidade, ao longo das dúas sesións desta unidade altérnanse ambas
as posibilidades.
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O primeiro, o agrupamento xeral, refírese a aquelas actividades en que todos os
membros realizan a mesma tarefa á vez.
Hai outros momentos nos que se propoñen actividades organizadas en torno a
grupos chamados móbiles ou flexíbles. Isto é, grupos formados por tres ou máis
persoas que realizan unha actividade concreta. Estes agrupamentos duran o que
se tarde en levar a cabo a tarefa e non teñen unha estrutura interna determinada
porque é a propia actividade a que marca as directrices.
O traballo en equipo resulta sempre moi interesante porque ofrece a posibilidade
de que o alumnado se preste axuda entre si e con todo isto trabállanse a actitude e
as relacións interpersoais, o que, adicionalmente, favorece un bo ambiente na aula.
Outras actividades realizaranse de forma individual.
•

Recursos e materiais
Os materiais que se propoñen para o desenvolvemento da unidade, tanto teóricos
como prácticos, pretenden ser acordes co estilo de aprendizaxe do alumnado e
cos estímulos aos que está afeito e que, por iso mesmo, captan a súa atención;
neste sentido non ten nada que ver unha persoa de 2º de Bacharelato de hoxe en
día cunha de hai tres décadas. Actualmente a xente nova está afeita a estímulos
rápidos, impactantes e visuais, por iso se incluíu, por exemplo, o uso de
presentacións con proxeccións de diapositivas como algo fundamental —serven de
apoio para a exposición do docente e como complemento esclarecedor de moitas
ideas que se queren comunicar. Este tipo de soporte axuda a centrar máis a
atención do grupo con relación a un obxecto de estudo común porque resulta máis
atractivo que outros medios ao poder incluír nel de vídeos ou ilustracións.

•

Exercicios e actividades
As actividades propostas son de diferentes tipos: hai algunhas actividades de
motivación como as da primeira sesión de traballo con preguntas que pretenden
facer reflexionar e sorprender, e tamén hai outras actividades de afondamento, de
repaso e afianzamento.
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6. Planificación das sesións
A continuación preséntase o programa de actividades que se realizarán ao longo das
dúas sesións de 50 minutos que dura a unidade educativa.
SESIÓN I
Obxectivos da unidade:
— Integrarse e cooperar en grupos de traballo comunicándose de xeito eficaz por
medio do diálogo e a participación democrática para acadar obxectivos comúns
intervindo de forma activa.
— Desenvolver o pensamento crítico no ámbito económico identificando as
consecuencias que teñen as nosas decisións de consumo no noso entorno físico e
social, recoñecendo aquelas que favorecen a inxustiza e valorando así a incidencia
das opcións individuais no espazo público.
Obxectivos da sesión:
— Reflexionar sobre o peso da actividade económica na nosa sociedade e a
necesidade de incorporar a elas a reflexión ética para a promoción do cambio
social.
Contidos:
— Economía e ética: unha discusión permanente
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Secuenciación das
actividades

Duración
estimada
(minutos)

1. Cuestionarios

Recursos

5'

- Fotocopias da Ficha de Traballo I. Anexo 1.

2. Corrección

20'

- Ordenador
- Proxector
- Presentación (Diapositiva 1-8). Anexo 2.
- Acceso a Internet

3. Interrogantes

10'

- Fotocopias da Ficha de Traballo II. Anexo 3.

4. Posta en común

10'

- Presentación (Diapositiva 9).

5. Reflexión final

5'

- Ordenador
- Proxector
- Presentación (Diapositiva 10-12). Anexo 2.

1) Cuestionarios. Fórmanse grupos de catro ou cinco persoas e repárteselles unha
ficha de traballo, na que aparecen unha serie de preguntas que eles tratan de
responder.
2) Corrección.

Corrección das respostas con axuda dunha presentación con

proxección de diapositivas por parte do docente
3) Interrogantes. Nos mesmos grupos comentan os interrogantes e frases que
aparecen na ficha de traballo que o docente lles entrega.
4) Posta en común.

Ábrese un espazo para o diálogo e a posta en común do

comentado nos grupos.
5) Reflexión final. O docente acaba cunha reflexión apoiándose na presentación con
proxección de diapositivas.
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SESIÓN II
Obxectivos da unidade:
— Coñecer a existencia de alternativas de intermediación financeira e banca ética
valorando positivamente os intentos por construír sociedades máis xustas a través
do uso responsable dos cartos e comprendendo a necesidade da presenza destas.
Obxectivos da sesión:
— Ler de modo comprensivo un texto que fala sobre a responsabilidade individual na
esfera económica e a necesidade de alternativas.
Contidos:
— Alternativas económicas: Unha proposta de banca ética.
— Proxecto Fiare.

Secuenciación das
actividades

Duración
estimada
(minutos)

1. Presentación Alternativas

10'

- Ordenador
- Proxector
- Presentación (Diapositiva 13-14). Anexo 2.

2. Lectura e comentario

15'

- Fotocopias da Ficha de Traballo III. Anexo 4.

5'

- Ordenador
- Proxector
- Presentación (Diapositiva 15). Anexo 2.
- Acceso a Internet

4. Presentación Banca Ética
e Proxecto Fiare

15'

- Ordenador
- Proxector
- Presentación (Diapositiva 16-18). Anexo 2.
- Acceso a Internet

5. Dúbidas e reflexións

5'

3. Visionado vídeo Attac

Recursos
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1) Presentación Alternativas. Apoiándose nas diapositivas, o docente fai unha breve
presentación das alternativas de economía solidaria existentes. Para introducilas
lanza aos alumnos a pregunta de se coñecen algunha.
2) Lectura e comentario. Entrégase ao alumnado a fotocopia da Ficha de Traballo III
na que aparece un fragmento extraído do artigo “Co meu diñeiro non. Banca ética
e responsabilidade cidadá”. Tras a súa lectura individual ábrese un espazo para
comentar as impresións que poida causar para, deste xeito, reflexionar sobre isto.
3) Visionado do vídeo de Attac. O docente pon un vídeo no que se presenta
brevemente a banca ética.
4) Presentación Fiare. Co apoio das diapositivas, o docente presenta de forma
sinxela a banca ética e o Proxecto Fiare como unha alternativa de banca ética. Ao
acabar deixa uns minutos para resolver dúbidas, realizar comentarios ou expresar
impresións ao respecto.
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7. Actividades complementarias e de afondamento
•

Actividade con cancións. Pódese pedir ao alumnado que traia a clase cancións que
xa coñeza con letras de denuncia sobre a sociedade de consumo, ou pódense
poñer en clase e pedir que traten de interpretar as letras. Exemplos de cancións:
— “Consumismo” de Habeas Corpus
— “Muere en paz” de Def con Dos
— “Consumo gusto” de Skap
— “Libre” de Berri Txarrak
— “Canción Consumo” de Luis Eduardo Aute

•

Para introducirse de forma rápida, sinxela e atractiva na historia do diñeiro pódese
visualizar algún fragmento da película “El concursante”.

•

Pódese elaborar un test como os que aparecen nas revistas pero que responda a
“que tipo de aforrador es”: solidario, agresivo, indiferente etc.

•

Pódense visualizar vídeos que poidan resultar suxestivos para a reflexión e o
comentario compartido:
— película “El Concursante”
— curtametraxe “El valor de las cosas”
— curtametraxe “La isla de las Flores”
— vídeo de Setem “El ultimátum evolutivo”
— vídeos realizados na campaña “Banca Limpia” de Setem

•

Podería ser interesante levar a cabo unha dinámica de proxectos na que o
alumnado tivese que realizar investigacións pola súa conta de distintos elementos
como por exemplo:
— a economía solidaria
— as consecuencias do consumismo na nosa sociedade
— a influencia do noso consumismo nos países en vías de desenvolvemento
— os efectos das nosas pautas de consumo no medio ambiente
— campañas pro-banca ética ou de denuncia sobre os abusos e condutas
inmorais da banca convencional
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8. Anexos
A continuación preséntanse os documentos de apoio para o desenvolvemento da unidade
didáctica que se encontran citados nas táboas de desenvolvemento das sesións.
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Anexo 1
Ficha de traballo I: para o alumnado.
Respondede en grupo a estas preguntas:
— Que porcentaxe de rapazas/rapaces da túa idade sofren trastornos alimenticios?
— Cantas persoas carecen de auga no mundo? Cantos nenos morren por falta de
auga diariamente?
— Cantas persoas morren de fame ao día no mundo?
— Cantas persoas morren a causa da contaminación no mundo?
— Cantas hectáreas de bosque desaparecen ao día?
— Que é o sandblasting?
— Canto cres que gañou a persoa que confeccionou as zapatillas que tes?
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Anexo 2
Presentación das diapositivas: os títulos subliñados son vídeos que poden verse on line
facendo click sobre eles.
1

2

3

4

5

6

17

7

8

9

10

11

12

13

14

18

15

16

17

18

19

Anexo 3
Ficha de traballo II: para o alumnado.

1) Comenta a seguinte frase: “A actividade económica non é neutral. Non se
desenvolve mediante mecanismos automáticos, involuntarios ou inintencionales.
Toda decisión económica é, en último termo, unha decisión ética, asumida
dende un marco determinado de convicións e cuxas consecuencias favorecen a
uns e prexudican a outros”.
2) Comenta a seguinte cita de Paul Sweezy “A economía ortodoxa dá por
suposto o sistema social existente, como se pertencese ao orden natural das
cousas".
3) Tratar de acadar unha resposta que agrade a todos: Existe algún tipo de
relación entre economía e ética? Ten cabida a ética nas actividades
económicas?
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Anexo 4
Ficha de traballo III: para o alumnado.
Le e comenta o seguinte texto:
“A actividade crediticia e investidora da banca encerra eleccións que en ningún caso
poden ser relegadas unicamente á esfera dos intereses privados de cada un. Decisións
como a quen prestar e a quen non, ou en que empresas, sectores e áreas xeográficas
investir condicionan de forma radical a estrutura das nosas sociedades e o destino de
moitas persoas e, polo tanto, reclama a responsabilidade de todos os axentes implicados.
Pero non só das propias entidades. Volvamos a vista a eses cidadáns (aforradores e
accionistas) e afrontemos a nosa responsabilidade. Falemos un pouco de nós máis que
das entidades de intermediación financeira.
Ao utilizar os servizos dunha entidade financeira, os nosos cartos únense a unha
formidable corrente de persoas que, como nós, utilizan eses mesmos servizos ou teñen
pequenos paquetes de accións destas entidades. É ben certo que as nosas opcións
financeiras son legais, socialmente normalizadas... pero son xustas? Sei o que fai o meu
banco co meu diñeiro? Que valor lle dou aos dividendos obtidos investindo aquí ou alá?
Estou disposto a pechar os ollos con tal de que se maximice o interese polo meu
depósito, o dividendo anual, o valor das miñas accións?”

Fragmento extraído do artigo “Co meu diñeiro non. Banca ética e responsabilidade cidadá”.
Autores: Cristina de la Cruz e Peru Sasia
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